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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ RELATOR DO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL, NO ESTADO DO MARANHÃO.  

 

 

 

 

 

Processo de Registro do DRAP nº: 0600325-11.2018.6.10.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLIGAÇÃO TODOS PELO MARANHÃO, já 

qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado, que ao final subscreve, com 

instrumento de mandato em anexo, vem à presença de Vossa Excelência 

apresentar sua DEFESA à IMPUGNAÇÃO ao REGISTRO DO DRAP acima 

referenciado, consubstanciada nos fatos e fundamentos abaixo deduzidos. 

 

1. DA SÍNTESE DOS AUTOS 

 

Cuidam os autos de “IMPUGNAÇÃO A REGISTRO 

DE DRAP” promovida por EDILÁZIO GOMES DA SILVA JÚNIOR, em 

cuja peça inicial asseverou que: 

 

1. O DRAP da Coligação Majoritária “Todos Pelo 

Maranhão” estaria contaminado por vício insanável, pois o representante 
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escolhido não possuiria “condições legais para exercer tal função, tendo em 

vista que era Procurador-Geral do Estado no dia da convenção.”, violando 

assim a Lei das Eleições, art. 73, inciso III, por praticar conduta vedada; 

 

2. Sendo  irreparável o vício, estaria o DRAP insuscetível 

de obter registro, razão pela qual deveria ser indeferido. 

 

Era o que cabia relatar. 

 

2. DEFESA PROCESSUAL 

 

2.1.  INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR 

 

Pelo que se denota da leitura da peça inicial o Impugnante 

insurge-se contra o registro DRAP da Coligação representada pelo  então 

Procurador Geral do Estado, alegando vício insanável em razão do impedimento 

do cargo para exerce representação de coligação, e o fez escorando 

expressamente toda a sua causa de pedir no teor do artigo 73, III, DA Lei 

9.504/97.   

 

Convém a transcrição desse Dispositivo: 

 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores 

ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a 

igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos 

eleitorais: 

 

III - ceder servidor público ou empregado da 

administração direta ou indireta federal, estadual ou 

municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, 
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para comitês de campanha eleitoral de candidato, 

partido político ou coligação, durante o horário de 

expediente normal, salvo se o servidor ou empregado 

estiver licenciado; 

 

O transcrito artigo está inserto no capítulo denominado 

Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais.  

 

Conclui-se, forçosamente, que o Impugnante incorreu em 

erro grave ao pretender atacar registro de DRAP com causa de pedir típica e 

exclusiva de ambiente processual totalmente diverso da impugnação. 

 

Atribuir ao representante da coligação a prática de 

conduta vedada é matéria estranha a este procedimento e jamais poderá ter o 

resultado pedido na exordial, nem mesmo em tese. 

 

Por outras palavras, nem mesmo em tese poderá 

prosperar o seu pleito de indeferimento do registro do DRAP da coligação 

majoritária. Impossibilidade jurídica do pedido há no caso em tela.  

 

O Impugnante formatou, em sua peça inicial, 

argumentação própria das representações por conduta vedada. Descreveu um 

cenário que se insere somente em contexto da participação de servidor público 

em campanha eleitoral, cuja consequência em nada interfere no DRAP, mas tão 

somente sujeitam o infrator às penas relacionadas nos §§ 3º em diante, do mesmo 

artigo 73 em comento. 

 

Evidencia-se uma atipicidade total da conduta do 

Representante da Coligação, pois a convenção se deu num sábado, dia 28 de 

agosto, sem expediente para os Servidores Estaduais. 
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O Impugnante na verdade alegou impedimento de 

Representante de Coligação e deu à sua causa de pedir feição exclusiva de 

conduta vedada, inclusive colando a fundamentação legal que entende lhe 

amparar tal absurdo.  

 

A Lei Instrumental Civil prevê, em seu artigo 17, que a 

postulação em juízo depende de interesse e legitimidade.  Faltando um,  

fatalmente se chegará ao indeferimento da inicial, nos moldes do quanto 

prescreve o artigo 330, II e III, e à extinção do processo sem resolução do 

mérito, para se adequar ao comando do artigo 485, VI, ambos da mesma Norma 

Processual.  

 

Com essa escora legal, perfeitamente ajustada ao caso ora 

sub judice, a presente arguição de ausência do interesse processual, no ambiente 

da defesa preliminar, encontra guarida segura no artigo 337, XI, do Código de 

Processo Civil vigente.  

 

No caso em debate, além de não utilizar o instrumento 

processual adequado para solucionar a lide proposta, o Impugnante não trouxe 

aos autos os mínimos elementos que autorizassem reconhecer a utilidade prática 

em obter provimento judicial que declare uma conduta vedada em sede de 

impugnação judicial de DRAP de coligação partidária. 

 

Flagrantemente ausentes, neste processo, a sua utilidade e 

a sua necessidade, incorrendo o Impugnante em gravíssimo erro, e não mais 

reparável, quanto à adequação do procedimento ao caso concreto. 

 

O processo deverá ser extinto sem a apreciação do seu 

mérito, nos termos do quanto explicitado acima. 
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2.2. ILEGITIMIDADE DO CANDIDATO 

ESTRANHO À COLIGAÇÃO PARA IMPUGNAR ATOS PARTIDÁRIOS 

DA IMPUGNADA. 

 

A questão sobre a legitimidade de candidato estranho à 

coligação formular pretensão judicial sobre tema e ele impertinente, por ser 

matéria interna corporis, já está de longa data resolvida em nossa jurisprudência: 

 

0000737-50.2016.6.26.0053 

RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial 

Eleitoral nº 73750 - ITAPEVA - SP 

Acórdão de 16/03/2017 

Relator(a) Min. Rosa Maria Pires Weber 

Publicação: 

DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 65, Data 

31/03/2017, Página 173-17  

Ementa: 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 

DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS 

PARTIDÁRIOS (DRAP). DEFERIDO. SUPOSTAS 

IRREGULARIDADES NA FORMAÇÃO DA 

COLIGAÇÃO. QUESTÃO INTERNA CORPORIS. 

AUSÊNCIA DE IMPACTO NA LISURA DO PLEITO. 

COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. 

1. Candidatos, partidos políticos ou coligações não 

possuem legitimidade para impugnar a formação de 

aliança adversária, ante a ausência de interesse próprio, 

salvo em caso de fraude com impacto na lisura do 

pleito. Precedentes. 
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2. À luz do aresto regional, questionada, pela coligação 

adversária, a validade de convenção de partido 

integrante da coligação agravada, ausente a hipótese 

excepcional admitida pela jurisprudência dessa Corte 

Superior, evidenciada a ilegitimidade ativa da 

agravante. Aplicação da Súmula nº 24/TSE. 

Agravo regimental conhecido e não provido. 

Decisão: 

O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao 

agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. 

Votaram com a Relatora os Ministros Herman 

Benjamin, Jorge Mussi, Henrique Neves da Silva, 

Luciana Lóssio e Luiz Fux (no exercício da 

Presidência). Ausente, ocasionalmente, o Ministro 

Gilmar Mendes. 

 

E - RECURSO ELEITORAL nº 20747 - Tremedal/BA 

Acórdão nº 745 de 14/09/2016 

Relator(a) JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO 

Publicação: 

PSESS - Publicado em Sessão, Data 14/09/2016 

Ementa: 

Recurso eleitoral. DRAP. Partido/Coligação. 

Impugnação. Cargo de vereador. Deferimento do 

registro. Ilegitimidade para questionar regularidade de 

convenção partidária. Desprovimento do recurso. 

1. A apelante carece, na situação em apreço, de 

legitimidade ativa para impugnar DRAP de outra 

agremiação partidária, com amparo em supostas 

irregularidades perpetradas durante a convenção 

política, por se tratar de matéria interna corporis; 
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2. In casu, nenhum óbice à habilitação da chapa para a 

disputa do prélio foi verificado. Razão porque desvela-se 

o acerto da sentença vergastada. 

Decisão: 

ACORDAM os Membros do Tribunal Regional 

Eleitoral da Bahia, à unanimidade, NEGAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. 

 

RE - RECURSO nº 10013 - Caconde/SP 

Acórdão de 07/08/2012 

Relator(a) ROBERTO CARUSO COSTABILE E 

SOLIMENE 

Publicação: 

PSESS - Publicado em Sessão, Data 07/08/2012 

Ementa: 

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. COLIGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. 

DRAP. 

É propriamente jurisprudência do Tribunal Superior 

Eleitoral entendimento segundo o qual às coligações 

adversárias não é autorizado apontar irregularidades 

em convenções partidárias realizadas por outras 

agremiações (artigos 17, § 1º da Constituição Federal e 

7º, caput e § 2º da Lei das Eleições). Recurso improvido, 

portanto. 

Decisão: 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U. 

 

 

No caso ora sub judice, o autor da Impugnação é 

candidato por outra coligação, não tendo com a TODOS PELO MARANHÃO 
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qualquer vínculo que lhe atribua legitimidade para discutir sobre atos internos de 

todos os Partidos  reunidos na Coligação Impugnada por uma regular convenção. 

 

Na anexa ata do PCdoB, a qual traz a matriz da coligação 

majoritária TODOS PELO MARANHÃO, não se consegue enxergar o nome do 

Partido Político ao qual se filiou o Impugnante. Na verdade, o Impugnante 

pertence ao PSD, conforme se atesta com o seu pedido de registro de candidatura 

tramitando nessa Egrégia Corte, amarrado na Coligação “MARANHÃO QUER 

MAIS 1” . 

 

Observa-se, com clareza que, mesmo que faltasse a 

indicação de um representante para a Coligação TODOS PELO MARANHÃO 

no DRAP respectivo, ainda assim isto não diria respeito ao Impugnante, pois há 

Delegados a suprir eventual falta, além de haver possibilidade de emenda em 

processo de posterior diligência. 

 

Nessa linha de tratativas, não se consegue vislumbrar o 

mínimo interesse jurídico do Impugnante em observar omissões ou outros 

defeitos em ata de convenção da qual não participou o seu Partido Político, 

principalmente com a severa consequência pedida ao final da sua exordial, a do 

indeferimento do DRAP com as desastrosas derrubadas de todos os registros a 

ele atrelados. 

 

Viabilizar ao Impugnante o processo judicial eleitoral 

para atacar atos partidários formatados em convenção válida é medida que se 

assemelha a lhe viabilizar legitimidade para atuar contra a escolha de um 

presidente de um dos Partidos que compõem a Coligação, isto sendo filiado a 

outro, alienígena ao que se criou com a união na Coligação Impugnada. 

Indubitavelmente não há como se reconhecer o interesse legal em atuar na 

regularização do registro deste DRAP, por questão meramente interna da 

coligação.  
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De forma disfarçada, pretende o Impugnante atingir o 

registro das candidaturas de todos os filiados na Coligação com uma única ação 

judicial, manejada de forma temerária para atingir um único DRAP invocando 

nulidade posta em ata de convenção da qual não participou, por ser filiado a outra 

agremiação, a qual compõe coligação diversa da  ora Impugnada.  

 

Pelas razões alinhadas acima, espera o Impugnado o 

julgamento pela total improcedência da presente impugnação. 

  

3. MÉRITO - DA INEXISTÊNCIA DE 

IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO 

 

Padece de escora jurídica a tese explicitada na peça 

inaugural da Impugnação, isto porque o Impugnado reúne todas as condições 

legais para o pleno exercício do encargo temporário de Representante de 

Coligação. 

 

A petição inicial relata inverdades acerca das condições 

pessoais do Impugnado, no que diz respeito ao pleno gozo dos seus direitos 

políticos, confundindo prática de conduta vedada com ausência de condição de 

presidir agremiação partidária. 

 

A matéria posta no embate é de cunho Constitucional, 

não cabendo nem mesmo em tese que se admita a extensão de restrição a direito 

político em seara inferior, como a exposta na exordial. 

 

De início, verifica-se na Constituição do Maranhão, que o 

cargo de Procurador Geral do Estado não cassa os poderes políticos do seu 

ocupante. Igualmente, não inabilita o Procurador Geral para a atividade 

Num. 29684 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: CARLOS SERGIO DE CARVALHO BARROS - 22/08/2018 19:58:43
https://pje.tre-ma.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18082219584259100000000028575
Número do documento: 18082219584259100000000028575



P á g i n a  | 10 

 

 
 

partidária, muito menos para Representar Coligação Partidária. Eis o Capítulo 

que regula a matéria: 

 

Da Procuradoria Geral do Estado 

 

 Art. 103. A Procuradoria Geral do Estado, com quadro 

próprio de pessoal, é a instituição que representa o Estado 

judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da 

Lei Orgânica que dispuser sobre sua organização e 

funcionamento, as atividades de consultoria e o 

assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

 

 § 1º - A Procuradoria Geral do Estado tem por chefe o 

Procurador- Geral do Estado, de livre nomeação do 

Governador, dentre membros integrantes da carreira de 

Procurador do Estado do Maranhão, de notório saber 

jurídico ereputação ilibada, com no mínimo trinta anos de 

idade". (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

069, de 12/02/2014) 

 

 § 2º O ingresso na classe inicial da carreira de 

Procurador far-se-á mediante concurso público de provas 

e títulos.  

 

Art. 104. Além de outras atribuições que lhe forem 

conferidas por lei, à Procuradoria Geral do Estado 

compete, especialmente: 

 

 I - a unificação da jurisprudência administrativa do 

Estado;  
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II - a realização de processos administrativos disciplinares 

nos casos previstos em lei;  

 

III - a representação dos interesses da administração 

pública estadual perante o Tribunal de Contas do Estado.  

 

Art. 105. As atividades da Procuradoria Geral do Estado 

serão exercidas exclusivamente por seus Procuradores, 

organizados em carreira e regidos por estatuto próprio.  

 

Art. 106. É assegurado aos Procuradores do Estado: 

 

 I - irredutibilidade de vencimentos;  

 

II - aposentadoria, com proventos integrais, compulsória 

por invalidez, ou aos setenta anos de idade, e, 

facultativamente a pedido, aos trinta e cinco anos de 

serviço, após cinco anos de efetivo exercício nas funções 

de Procurador do Estado; 

 

 III - independência funcional e estabilidade, após três 

anos de exercício do cargo, não podendo ser demitido 

senão por sentença judicial ou em virtude de processo 

administrativo, facultada ampla defesa. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 058, de 04/12/2009)  

 

 

A criatividade do Impugnante apenas revela o absurdo 

que pretende: gerar para o impugnado uma restrição ao livre exercício de 

atividade política partidária sem previsão legal expressa para tanto. O 

Procurador Geral do Estado não possui impedimento para participar 

ativamente de atividade político partidária. 
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Como se lê em todo o Ordenamento Maior Estadual, lá 

não se enxerga uma só linha que impeça o Impugnando de, no exercício do maior 

cargo na Procuradoria do Estado do Maranhão, praticar atos de feição política, 

muito menos de se filiar a agremiação partidária, ou de ser representante de 

coligação, situação esta que nem carece de filiação prévia a qualquer dos partidos 

reunidos por convenção. 

 

  Somente a Constituição Federal poderia criar a severa 

restrição explicitada na peça inicial do Impugnante. Nela também não se vê a 

tranca proposta pelo Impugnante, restando ao Impugnado o livre exercício da sua 

atividade partidária:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 

 II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei; 

 

Do inteiro teor do quanto inserto no artigo 14, da Carta 

Constitucional, denota-se claramente que o Procurador Geral do Estado não está 

impedido de ser filiado a partido político e muito menos de representar coligação 

em processo eleitoral. No artigo 15, ainda da Lex Legum, vê-se que o Impugnante 

esbarra na sólida impossibilidade de criar judicialmente impedimento para o 

Impugnado exercer direito político, esticando restrição por incabível analogia: 

 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja 

perda ou suspensão só se dará nos casos de: 
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I - cancelamento da naturalização por sentença 

transitada em julgado; 

 

II - incapacidade civil absoluta; 

 

III - condenação criminal transitada em julgado, 

enquanto durarem seus efeitos; 

 

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou 

prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; 

 

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 

4º. 

 

O Impugnado definitivamente estava no pleno exercício 

das suas prerrogativas de servidor público estadual, em total harmonia com as 

suas liberdades políticas quando da convenção. Não se lê nos autos a mínima 

menção à suspensão dos direitos políticos do Representante da Coligação. Provas 

também não foram apresentadas nesse sentido.  O Procurador Geral do Estado é 

eleitor, mas não é candidato a exigir desincompatibilização prévia para participar 

do processo eleitoral. Nulidade não há na ata da convenção.   

 

A jurisprudência dominante não impede a liberdade de 

atuar politicamente para quem mantém íntegros os seus direitos políticos: 

 

0000446-24.2012.6.26.0107 

RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial 

Eleitoral nº 44624 - BOA ESPERANÇA DO SUL - SP 

Acórdão de 23/08/2016 

Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De Assis Moura 
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Publicação: 

DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 12/09/2016, 

Página 38  

Ementa: 

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS 

ESPECIAIS. CONDUTA VEDADA. ART. 73 DA LEI 

Nº 9.504/97. LEGITIMIDADE DO REPRESENTANTE 

DA COLIGAÇÃO MESMO NÃO SENDO FILIADO A 

QUALQUER DOS PARTIDOS COLIGADOS. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDUTA 

VEDADA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE 

DE REEXAME. DESPROVIMENTO. 

1. A legislação eleitoral não faz qualquer exigência no 

que tange a requisitos para figurar como representante 

de coligação partidária. Na hipótese, a escolha contou 

com a participação e o aval dos partidos políticos 

coligados, o que demonstra o consenso e a regularidade 

da nomeação do representante, além de legitimar sua 

atuação. 

2. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 

considerou que houve violação ao art. 73, § 10, da Lei 

Eleitoral, pois não ficou demonstrado, da prova 

documental apresentada, que a distribuição de cestas 

básicas e a cessão gratuita de transportes foram 

praticadas em virtude de programa social autorizado 

por lei, com dotação orçamentária própria, em execução 

desde o exercício anterior. Entendimento contrário 

esbarra no óbice das Súmulas 7 do Superior Tribunal 

de Justiça e 279 do Supremo Tribunal Federal. 

3. As razões dos regimentais não indicam elementos 

suficientes para infirmar o decisum agravado. 
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4. Agravos regimentais desprovidos. 

Decisão: 

O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao 

agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. 

 

A restrição proposta na vestibular poderia encontrar 

guarida tão somente nos atos praticados na convenção, pelos seu participantes, 

posto que ali poderiam deliberar sobre requisitos para o preenchimento do cargo 

de Representante da Coligação a quem não detivesse cargo público, mandato 

eletivo, fosse magro, alto, verbi gratia, mas tudo de forma interna corporis e 

amarrado pelo laço da convergência das vontades dos integrantes da 

coligação, em processo democrático. Não foi o caso e a ata não expressa 

qualquer divergência entre os convencionais sobre a necessidade da 

desincompatibilização do Representante da Coligação ali escolhido. 

 

A legislação eleitoral, de igual forma, não exige qualquer 

requisito especial, ou mesmo genérico, para poder se atuar como representante de 

coligação partidária. Nota-se que a Resolução TSE nº 23.548/2017 não traz a 

exigência posta na exordial para a nomeação de representante de coligação, 

estabelecendo apenas que este, após designado pelos partidos políticos, terá 

atribuições equivalentes às de presidente de agremiação.  

 

Nessa linha de entendimento vem transitando a 

jurisprudência, ao viabilizar o registro de DRAP: 

 

93-93.2016.614.0101 

RE - Recurso Eleitoral nº 9393 - Novo Repartimento/PA 

Acórdão nº 28446 de 23/09/2016 

Relator(a) CARLOS JEHÁ KAYATH 

Publicação: 

PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/09/2016 
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Ementa: 

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. 

REGISTRO DE CANDIDATURA. 

INDEFERIMENTO. DRAP. IRREGULARIDADE. 

CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DO NOME 

DE ALGUNS DOS PARTIDOS. INDICAÇÃO. NOME. 

VICE-PREFEITO. INTEMPESTIVIDADE. 

IRREGULARIDADE SANÁVEL. POSSIBILIDADE. 

COMPLEMENTAÇÃO. ÓRGÃO PARTIDÁRIO. 

PROVIMENTO. 

1. A ausência dos nomes de alguns dos partidos que 

compõe a coligação, nas atas das convenções de outros, 

no caso concreto, configurou mera irregularidade 

formal, tendo em vista que, do conjunto das 

circunstâncias, depreender-se que era intenção de todas 

as agremiações coligar ao pleito majoritário; 

2. A ausência do nome do Candidato a Vice-Prefeito na 

ata de convenção do partido ao qual filiado consiste em 

mero erro formal, cuja omissão pode ser suprida pelo 

órgão de direção partidária (desde que não contrarie o 

que deliberado em convenção), tratando-se de mera 

complementação, não havendo que se falar em 

intempestividade na escolha do candidato. 

3. Recurso conhecido e provido para deferir o registro 

da Coligação ao pleito majoritário. 

Decisão: 

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao Recurso, 

nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator a 

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a 

Juíza Federal Lucyana Said Daibes Pereira e os Juízes 

Altemar da Silva Paes, Amilcar Roberto Bezerra 
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Guimarães e José Alexandre Buchacra Araújo. Presidiu 

o julgamento o Desembargador Raimundo Holanda 

Reis. 

 

A escolha do Representante da Coligação contou com a 

participação e o aval dos Partidos Políticos que a integram, o que demonstra o 

consenso e a regularidade da sua nomeação. 

 

Tão flexível é o regramento sobre essa matéria que a 

Resolução TSE 23.548/2017 assim se refere à coligação: 

 

Art. 7º Na formação de coligações, devem ser 

observadas, ainda, as seguintes normas (Lei nº 

9.504/1997, art. 6º, § 3º, III e IV): 

 

I - os partidos políticos integrantes de coligação devem 

designar um representante, que terá atribuições 

equivalentes às de presidente de partido político no trato 

dos interesses e na representação da coligação no que se 

refere ao processo eleitoral; 

 

II - a coligação será representada perante a Justiça 

Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso I 

deste artigo ou por delegados indicados pelos partidos 

políticos que a compõem, podendo nomear até: 

 

a) quatro delegados perante o tribunal regional 

eleitoral; 

b)  

b) cinco delegados perante o Tribunal Superior 

Eleitoral. 
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A clareza do comando reflete que: a partícula ou, posta 

no inciso II acima transcrito, permite aos delegados também a representação da 

Coligação para a prática de atos a ela inerentes na Justiça Eleitoral. Os delegados 

não permitem que a coligação fique acéfala. Ainda que imperasse o absurdo 

posto na inicial, o DRAP permaneceria íntegro, sob o comando dos delegados até 

a sua correção pela via própria. 

 

Cabe chamar a atenção, ainda, para o fato de que o  

Procurador Geral do Estado fora exonerado por força da portaria publicada 

no Diário Oficial do dia 31 de julho passado.  

 

Considerando que a exoneração do representante da 

coligação se operou a partir de primeiro de agosto, verifica-se facilmente que 

o primeiro e único ato que praticara na direção da Coligação foi o de 

apresentar o pedido do registro do DRAP ao TRE, ato este que se operou 

somente no dia 09. Portanto, o DRAP, cujo anulação pretende o 

Impugnante, nasceu sem vícios ou máculas, com a força de cassar os 

registros das candidaturas dos concorrentes aos cargos nas eleições 

vindouras.  

 

Há mais uma importante razão para se soterrar a 

pretensão do Impugnante em impedir o registro do DRAP: quando do efetivo 

protocolo do pedido de registro do DRAP, em 09 de agosto, o representante 

da Coligação já estava, desde o dia primeiro do mesmo mês, gozo das suas 

férias, por 54 (cinquenta e quatro) dias, conforme atesta a anexa portaria, 

não se podendo nem mesmo cogitar que tenha abandonado o seu cargo para 

exercer atividade partidária, relembrando que o dia 28 se deu num sábado, 

dia não útil aos servidores públicos estaduais da Procuradoria Geral. 
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Para corroborar a imprestabilidade do provimento pedido 

pelo Impugnante, invoca em sua defesa, a Impugnada, a tese de que não há o 

menor prejuízo e nem gravidade  minimamente suficiente para impor a 

nulificação do DRAP da Coligação, isto porque a legislação especial eleitoral 

prevê expressamente a possibilidade até mesmo de reparo na ata, em ambiente de 

diligência, posterior à convenção, acaso se considere até que o representante não 

fora escolhido na convenção, que faltou esse elemento a compor o documento 

que registrou por escrito o resultado da convenção. Ao tratar do procedimento do 

registro, veja-se o teor da Resolução TSE 23.548/2017:   

 

Art. 37. Constatada qualquer falha, omissão ou 

ausência de documentos necessários à instrução do 

pedido, inclusive no que se refere à inobservância dos 

percentuais previstos no § 4º do art. 20, o partido 

político, a coligação ou o candidato será intimado, de 

ofício, pela Secretaria Judiciária, para que o vício seja 

sanado no prazo de 3 (três) dias, na forma prevista nesta 

resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 3º). 

 

Parágrafo único. As intimações serão realizadas, 

preferencialmente, pelo mural eletrônico ou por outro 

meio eletrônico que garanta a entrega ao destinatário. 

 

Ainda que a ata da Coligação não contivesse nem uma 

anotação sobre a escolha do seu representante, situação equivalente a decretar a 

nulidade da nomeação dele, não se consegue enxergar potencial apto e suficiente 

para impedir o indeferimento do registro do DRAP. No Código de Processo 

Civil há expressa indicação no sentido de soterrar qualquer utilidade no processo 

iniciado pelo Impugnante, posto que o ato intrapartidário por ele combatido – 

escolha do representante – nem arranha de nulidade toda a ata e muito menos o 

registro do DRAP: 
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Art. 277.  Quando a lei prescrever determinada forma, o 

juiz considerará válido o ato se, realizado de outro 

modo, lhe alcançar a finalidade.  

 

Se nem mesmo a relação dos candidatos está imune a 

posteriores correções, nos termos do quanto autoriza a Resolução TSE 23.548/97, 

não há que se falar em utilidade desta Impugnação: 

 

Art. 68. É facultado ao partido político ou à coligação 

substituir candidato que tiver seu registro indeferido, 

cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou 

falecer após o termo final do prazo do registro (Lei nº 

9.504/1997, art. 13, caput; Lei Complementar nº 

64/1990, art. 17, e Código Eleitoral, art. 101, § 1º). 

 

§ 1º A escolha do substituto deve ser feita na forma 

estabelecida no estatuto do partido político a que 

pertencer o substituído, devendo o pedido de registro ser 

requerido até 10 (dez) dias contados do fato ou da 

notificação do partido da decisão judicial que deu 

origem à substituição (Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 1º, 

e Código Eleitoral, art. 101, § 5º). 

 

Para o Impugnante, não pode haver registro do DRAP 

porque a ata contem indicação de representante que praticou conduta 

vedada, sendo nula por isso, mesmo havendo na legislação eleitoral farta 

permissão para que se altere inclusive os candidatos admitidos na convenção, 

mesmo após a data posterior ao dia 05 de agosto. Além de indicar causa de pedir 

que não se amolda ao processo que criou, ainda constrói tese jurídica 
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absolutamente contrária aos expressos regramentos legais postos na legislação 

especial.  

 

Assim sendo, não há como se emprestar ao pedido do 

Impugnante o mínimo de calço legal com potencial de provocar os efeitos 

pretendidos na exordial. Inepta é a inicial, no mérito improcede e o seu destino é 

a extinção. 

 

4. DOS REQUERIMENTOS.  

 

a) Ante o exposto, tendo em vista que o Impugnante não 

declinou especificamente os meios de  prova com os quais  pretende 

demonstrar a veracidade do alegado conforme previsto no art. 3º, §3º da LC nº 

64/90 e já restando a controvérsia devidamente dirimida pela farta argumentação 

jurídica e pela prova documental anexa aos presentes autos digitais, requer-se o 

julgamento antecipado da lide;  

 

b) Ao final, que seja julgada totalmente improcedente a 

presente Representação. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

São Luís/MA, 22 de agosto de 2018. 

 

 

CARLOS SÉRGIO DE CARVALHO BARROS 

OAB/MA Nº 4.947 

 

 

FABRÍCIO MENDES LOBATO 

OAB/MA Nº 6.706 
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